
Vi tar vara på 
naturens krafter.

ÅrsredoVisning 2011
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”Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också sol- 
och vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad, förnybar el förändrar 
vi elmarknaden. Men vi vill också inspirera människor att använda el på ett klokare sätt. 
Med våra 300 000 kunder och en omsättning på drygt 3,3 miljarder kronor är vi idag 
Sveriges fjärde största elbolag. Vi är väl lokalt förankrade och en stark kraft att räkna med.”

Omslagsfoto: Getty Images
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Januari
Tar över Hjärtum 
Energis 1500 kunder.

Februari
Tecknar treårigt el-
avtal med Stockholms 
stads Trafikkontor.

Mars
Tsunamin och 
kärnkraftkatastrofen 
i Japan får till följd 
att Tyskland beslutar 
om att stänga all sin 
kärnkraft till 2022.

april
Integrationsevent i 
Sandviken med bland 
annat Villamässa.
Föreläsning om 
elmarknaden för 65 
småskaliga producen-
ter i Laholm.

MaJ
Tar över OKQ8s hem-
telefonikunder.
Valdes till årets leve-
rantör av inköpsorga-
nisationen Nores.
Lanserar ny tjänst till 
privatkunder med 
paketlösning för el, 
telefoni och internet.
Lanserar vindkrafts-
aktier till allmänheten 
genom Bixia Vind AB 
(publ).
Invigning av Topperyd 
Vindpark (Nässjö) 
och utdelning ur Bixia 
Miljöfond med 
539 000 kr.
Deltar i företagar-
dagar i Ängelholm.
Deltar i World 
Renewable Energy 
Congress i Linköping.

Juni
Vindkraftsaktierna 
slutsålda redan efter 
två veckor.
Tecknar elavtal med 
Petainer aB i 
Lidköping.
Solel-seminarium i 
Ängelholm med 50 
personer.

Vision
Mest värde för kunden.

affärsidé 
Vi skapar värde för våra kunder 
genom att erbjuda personlig service 
och de mest attraktiva energi- och 
kommunikationsprodukterna.

bixias kärnvärden 
Vi är kundnära, uppriktiga, 
kompetenta, innovativa och 
ansvarstagande.

  Viktiga händelser 2011

Foto: iStockphoto
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Juli augusti
Tar över projekterings-
företaget Höglands 
Vind. 
Påbörjar byggnatio-
nerna av fem nya 
vindkraftverk med 
en prognostiserad 
kapacitet på drygt 30 
GWh. Det motsvarar 
energianvändningen 
för cirka 1500 villor. 

septeMber
Lanserar ny elprodukt 
för privatkunder, Bixia 
Vinterpris, som innebär 
att kunden kan binda 
elpriset tillfälligt över 
vintern.
Tecknar elhandelsavtal 
med VIDA-arena i Växjö 
om 100 procent vindel.

oktober
Startar kampanjen 
”Bixia älskar väder” 
med nytt manér och 
kommunikations-
koncept.
Delar ut 445 000 kr till 
miljöfondstagare i sam-
band med Hem- och 
Villamässan i Göteborg.
Den andra emissions-
perioden för Bixia Vind 
AB (publ). 
Ö&B förlänger sitt 
elhandelsavtal med 
Bixia.
Producentträff i Mjölby 
med 65 deltagare.

noVeMber
Lanserar Energi-
webben, ett webbverk-
tyg för energieffektivi-
sering som vänder sig 
till privatkunder.
Sverige delas in i fyra 
elområden.
Tecknar elhandelsavtal 
med Mjölby företags-
centrum och Beijer 
Bygg/Cheapy.

deceMber
Tecknar elhandels-
avtal med bland andra 
Lindab, Svenljunga 
kommun, Bollebygd 
kommun och fastighets-
bolaget Backahill i 
Ängelholm.
Tecknar en avsikts-
förklaring med 
Alvesta Energi som ny 
delägare. Företaget har 
5000 kunder.

nyckeltal 2011 koncernen (mnkr) 

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag med cirka 300 000 
el- och telefonikunder och en omsättning på drygt 3,3 miljarder 
kronor. 
Stark lokal förankring och inköp av närproducerad förnybar el är 
några av grundbultarna för Bixia. Koncernen är en av dem som 
köper in mest närproducerad el i hela Norden.
 

Bixia är ett fristående elhandelsföretag som ägs av nio regionala 
bolag, vilket ger oss stark lokal förankring. Vi har 18 kontor från 
Ängelholm i söder till Sandviken i norr. Sedan 1999 bedriver Bixia 
egen handel på den nordiska elbörsen Nord Pool och sedan 2009 
även viss elproduktion i egna vindkraftsanläggningar i Jämtland, 
Falkenberg och Småland.

bixiakoncernens ägare 2011

Tekniska Verken i Linköping AB
Växjö Energi AB
Mjölby Svartådalen Energi AB
Bjäre Kraft ek för 
Södra Hallands Kraft ekon för
Nässjö Affärsverk AB
Sandviken Energi AB
Oxelö Energi AB
Borgholm Energi AB

52,80 %
15,48 %
6,97 %
5,95 %
5,95 %
4,63 %
4,00 %
2,32 %
1,91 %

Medarbetare

Ålder
11 %
38 %
36 %
11 %
4 %

20-29
30-39 
40-49 
50-59 
60- 

Antal anställda den 31 december 2011. 
Totalt Bixia + Bixia Energy Management: 96
Bixia: 83
Bixia Energy Management: 13

kön
64 % 
36 %

Kvinnor
Män

Bixia i korthet.

  Viktiga händelser 2011

Levererad volym (GWh)
Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivningar goodwill
Soliditet, % 
Avkastning EK, % 
Avkastning TK, % 

5 492
2 970

50
59
33
15

5

5 359
2 951

40
46
32
11

4

6 382
3 846

25
29
29

6
2

5 961
3 341

54
63
39
11

4

2011 2010 2009 2008
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VD HAR ORDET

”Vi har fortsatt på vår 
inslagna väg – att vara det 
nära elbolaget som skapar 
värde för våra kunder och 

som vågar tänka i nya 
banor och agera utifrån det. 

Så kommer vi att fortsätta 
vårt arbete framåt och det 

är med samlad och förnybar 
kraft som vi går in i 2012.”  

Tom Istgren

Foto: Niclas Albinsson
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VD HAR ORDET

Att stanna upp för att summera och reflektera kring det gångna 
året – vad vi åstadkom, vad som hände i omvärlden, vad vi 
lyckades väl med och vad som inte gick som vi tänkt oss – är både 
spännande och lärorikt. När man är mitt uppe i arbetet lägger man 
inte alltid märke till vad man egentligen åstadkommer. Men så 
här i efterhand kan jag konstatera att även 2011 blev ett år då vi på 
Bixia överträffade våra tillväxtmål organisatoriskt och strukturellt 
med god lönsamhet, på en krympande elmarknad. Detta trots att 
2011 var ett dramatiskt år på elmarknaden. Oroligheter i arab-
världen och katastrofen i Japan, som fick Tyskland att fatta beslut 
om avveckling av kärnkraften, skulle ha kunnat innebära kraftigt 
stigande elpriser. Men den finansiella oron i Europa och USA ledde 
till en minskad efterfrågan och därmed hölls priserna nere. Därtill 
stärktes den hydrologiska balansen och vädret var milt. Elpriserna 
för året slutade på en förhållandevis låg nivå, både på spotmark-
naden och på den finansiella marknaden. Tysklands beslut om att 
avveckla kärnkraften till år 2022 kommer dock att få konsekvenser i 
prissättningen på marknaden på längre sikt. Det kommer också att 
snabba på teknikskiftet mot förnybara energikällor. 
 
Nordisk slutkundsmarknad
Ytterligare ett beslut som kommer att påverka elmarknaden är det 
som regeringen tog i december och som innebär att vi år 2015 kom-
mer att få en nordisk slutkundsmarknad. Avsikten är att reducera 
de marknadsmässiga handelshindertrösklar som finns idag och 
att samma förutsättningar ska råda i samtliga nordiska länder. En 
del i detta innebär vi elhandlare blir den enda kontaktytan mot 
kund, istället för att kunden får en räkning från både sitt elnät-
bolag och sin elhandlare. Beslutet kommer att innebära betydande 
investeringskostnader i såväl system som medarbetare och med 
all sannolikhet kommer konkurrensen att stärkas ytterligare, på 
en redan hårt konkurrensutsatt marknad. Med vår starka lokala 
förankring och vårt nordiska perspektiv är vi på Bixia väl rustade 
att möta dessa utmaningar. 

Nyförvärv och proaktivt säljarbete
Trots att elmarknaden har krympt, har vi lyckats att öka både vår 
omsättning och lönsamhet. Kombinationen av engagerade med-
arbetare och attraktiva erbjudanden har gjort att vi dubblerat 
resultatet jämfört med 2010. Vi har fått många nya kunder, både 
på företagsmarknaden och på privatkundsmarknaden. Detta är 
resultatet av en proffsig krafthandel, som gynnar kunderna, och ett 
proaktivt säljarbete. Vi har också genomfört ett antal strukturella 
affärer där Sandviken Energi blev delägare i Bixia under året och 
gav oss ett tillskott på 15 000 kunder. Vi köpte också Hjärtum 
Energis kunder och OK Q8:s cirka 5 000 telefonikunder under året. 
Dessutom tecknade vi ett avtal med Alvesta Energi om delägarskap 
och får därmed ytterligare 5 000 nya kunder under mars 2012. 

Störst på direktinköp av förnybart
Vi på Bixia köper kraft som vi paketerar och säljer vidare. Inköpen 
sker på två sätt – dels via den nordiska elbörsen Nord Pool men 
också direkt från lokala elproducenter med förnybar kraftproduk-
tion.  Under året som gått har vi lyckats öka de direkta inköpen av 
förnybar el med över 60 procent. Det betyder att cirka en fjärdedel 
av de totala energiinköpen kommer direkt från förnybara, ofta 
småskaliga, elproducenter. Det gör oss till den aktör som köper in 
störst andel förnybar el direkt från producenterna. Naturligtvis är 
det ett resultat av ett strävsamt arbete med att hitta och paketera 
attraktiva lösningar till producenterna och knyta kontakter med 

nya producenter. Under det gångna året har vi fokuserat ytterligare 
för att fortsätta vara en föregångare inom det här området. 

Sprida ägandet inom förnybar energi
Även om vi på Bixia i första hand är ett elhandelsföretag, och inte 
en elproducent, så tar vi ett stort ansvar för energiomställningen 
mot förnybara energikällor. Vi kommer aldrig att bli någon stor 
elproducent, men vi är med och tillför ny förnybar kraft i det 
nordiska systemet, tillsammans med våra kunder. Vårt dotter-
bolag, Bixia Vind AB (publ) äger två vindkraftverk som vi under 
året erbjöd allmänheten att köpa in sig i genom två emissioner. 
Efterfrågan på aktierna var över förväntan där emissionerna full-
tecknades nästan omedelbart i samband med lanseringen. Det visar 
att intresset för att vara med och bidra till förnyad kraftproduktion 
är stort. Vi planerar för ytterligare en nyemission under våren 
2012 och kommer att fortsätta att utveckla den här verksamheten. 
Intresset för vindkraft är minst lika stort bland våra företagskun-
der. Genom vårt dotterbolag, Bixia Gryningsvind, sålde vi under 
året två av de vindkraftverk som vi uppfört till bostadsbolagen 
Stångåstaden och Örebrobostäder. I augusti tog vi också över pro-
jekteringsföretaget Höglands Vind där vi påbörjat byggnationen av 
fem nya vindkraftverk i Nässjö kommun som ska driftsättas under 
2012 och drivas tillsammans med våra kunder.

Miljöfond och Solcellspaket 
Vi tror på mångfald. Både när det gäller ägare till kraftproduktio-
nen i Sverige och när det gäller förnybara energikällor. För fjärde 
året i rad delade vi under 2011 ut pengar ur vår Miljöfond för att 
stötta små lokala elproducenter. Det är vi stolta över. Redan 2010 
lanserade vi ett solcellspaket, där vi erbjöd våra kunder att produ-
cera sin egen solel. Vi kan konstatera att intresset bland kunderna 
ökade under 2011. Solel har med all säkerhet en framtid, och vi på 
Bixia kommer att fortsätta att vara med och leda den utvecklingen 
i landet. 

Fyra elområden
Det går ju knappast att summera 2011 utan att nämna att den 
svenska marknaden delades in i fyra elprisområden per den första 
november. Redan efter två månader kan man konstatera, precis 
som man förutsett, att indelningen ledde till att södra Sverige fick 
högre elpriser. Men på grund av en relativt låg efterfrågan och en 
mild höst och vinter blev inte prisskillnaderna så stora. Hur mycket 
priserna kommer att skilja sig på sikt mellan elområdena är svårt 
att säga. Sannolikt kommer investeringar i förnybara energikällor 
i södra Sverige att bli mer lönsamma vilket kommer att göra att 
prisskillnaderna minskar. Även den ökade överföringen av el inom 
och utanför Norden kommer att påverka prissättningen. 

Bixia nära
Summa summarum var alltså 2011 ett år då mycket hände i 
omvärlden som påverkade den svenska elmarknaden. Genom att vi 
på Bixia stod väl rustade lyckades vi hantera förändringarna på ett 
framgångsrikt sätt. Vi kan glatt konstatera att kunderna verkar vara 
nöjda med vårt jobb då vi har lyckats öka kundnöjdheten drama-
tiskt, från ett index på 63.9 år 2010, till ett index på 67 år 2011. Och 
även år 2011 blev vi nominerade till SM i kundservice.
 Vi har fortsatt på vår inslagna väg – att vara det nära elbolaget 
som skapar värde för våra kunder och som vågar tänka i nya banor 
och agera utifrån det. Så kommer vi att fortsätta vårt arbete framåt 
och det är med samlad och förnybar kraft som vi går in i 2012.

2011 – tillsammans med Bixia.

Foto: Niclas Albinsson
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ELMARKNADEN

Elmarknaden - ett komplext maskineri.
Elmarknaden är en komplex arena med många påverkande faktorer. Den lyder både under 
nationella och internationella lagar och spelregler samt styrs av omvärldsfaktorer som ofta är 
starkt fluktuerande. Det gör den inte bara komplex, utan också mycket svårbedömd.
 Under 2011 är kärnkraftskatastrofen i Japan, Tysklands beslut om att stänga alla sina kärnkraft-
verk, finansiell oro i Europa och USA och ovanligt mycket nederbörd här hemma några av de 
största påverkansfaktorerna.

tillgÅng och 
eFterFrÅgan
Tillgång i form av produktions-
kapacitet och efterfrågan 
beroende på bland annat väder.

Market 
coupling
i allt större grad ökar 
sambandet och beroendet 
mellan de europeiska 
elbörserna.

nordreg
en sammanslutning av de nordiska energi-
myndigheterna som har till uppgift att 
driva utvecklingen och skapa ramverk för 
energimarknaden i Norden samt gentemot 
den europeiska energimarknaden.
Just nu drivs harmoniseringsfrågor såsom 
en kontaktyta mot kunden med planerad 
implementering 2015.

FundaMentala 
oMVärldsFaktorer
råvarumarknaden: kol, olja, gas och 
fraktpriser.
Valutamarknaden: euro, dollar etc.
Politiska styrinstrument: elcertifikat, 
utsläppsrätter. 
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ELMARKNADEN

nord pool spot
Här sker handel med fysisk el.
Handeln för rörligt elpris 
handlas här.

nasdaQ oMx
Här sker handeln med elterminer 
för att säkra leverans av el i fram-
tiden.
En möjlighet till riskspridning och 
prissäkring av el upp till fem år i 
tiden.

nordiska staMnätet
sveriges stamnät, som drivs av 
Svenska Kraftnät, är samman-
kopplade med våra grannländers 
stamnät: Statnett, Energi.net.dk 
och Fingrid.

eloMrÅden
den 1 november delades 
Sverige upp i fyra elområden. 
Uppdelningen är gjord utifrån 
tillgång, efterfrågan och el-
nätens kapacitet.

kunder
Med sina 300 000 privat- 
och företagskunder är 
Bixia Sveriges fjärde största 
elbolag och tredje störst 
sett till försåld volym.

producenter
Bixia är en av Nordens största 
inköpare av förnybar el.



10 |  Bixia Årsredovisning 2011

BIxIA ENERGy MANAGEMENT

Hur svårbedömd är elprismarknaden?
Det är en väldigt komplex marknad med 
många olika påverkansfaktorer som 
tillgång och efterfrågan, väder, valuta, poli-
tiska beslut, konkurrens, teknikutveckling 
och råvarupriser. Därför är det viktigt att 
ha kompetens inom många olika områden 
om man ska lyckas väl med sina elinköp. 
Vi på Bixia Energy Management är en 
blandad skara av experter som meteoro-
loger, ekonomer, matematiker, ingenjörer, 
nationalekonomer och statistiker, vilket ger 
oss en bred kompetensbas att stå på.

Det har varit ett dramatiskt år när det 
gäller elpriserna, vad beror det på?
Dramatiken i omvärlden påverkade 
valutakurser och bränslepriser vilket 
också påverkade de svenska elpriserna. 
Oroligheterna i arabvärlden, jordbävningen 
och tsunamin i Japan, som dessutom 
resulterade i Tysklands beslut om att 
stänga all kärnkraft till år 2022, påverkar 
elpriset starkt, både på kort och lång sikt. 
Vi befarade att följderna skulle innebära 
stigande bränslepriser, ökat CO2-utsläpp 
och kolbehov, men den finansiella oron i 
Europa och USA överskuggade.
 Andra halvan av 2011 fick ett bättre 
utgångsläge tack vare att hydrologin 
normaliserades, detta trots osäkerhet 
kring tillgängligheten i kärnkraftverken. 
Unikt för hösten var också den förnyade 
ekonomiska oron i världsekonomin. 

 I november infördes dessutom syste-
met med fyra elområden här i Sverige. I 
november månad låg priserna i elområde 
Malmö cirka 15 procent högre än elområde 
Stockholm. Under december jämnade de 
ut sig och prisskillnaden var då endast 
fyra procent.
 Sett till hela året kan vi ändå konstatera 
att elpriserna har varit förhållandevis 
låga, såväl på spotmarknaden som på den 
finansiella marknaden. 

Priset på spotmarknaden var 11 öre 
lägre per kWh än året innan, hur kommer 
det sig? 
2011 skiljer sig mycket från 2010 ur ett 
elprisperspektiv. Vintern 2010 var kallare 
än normalt, dessutom var det driftstör-
ningar i kärnkraftverken och ett hydro-
logiskt underskott, vilket ledde till höga 
elpriser. Under det gångna året har vi haft 
en mildare vinter med mycket nederbörd. 
Dessutom har kärnkraftverken varit i drift 
och vindkraftproduktionen har ökat sta-
digt under året. Kombinationen med den 
finansiella oron i Europa och USA gjorde 
att årsmedelpriset sjönk under 2011. 

Trots en dramatisk omvärld har ni 
lyckats väl i era bedömningar, vad är 
framgångsfaktorerna? 
I grunden handlar det om att ha engage-
rade medarbetare, med hög kompetens 
och lång erfarenhet, som drivs av att göra 

bra affärer som gynnar kunderna. En 
annan framgångsfaktor är en stringent 
elhandelspolicy som i grunden innebär att 
vi så långt det är möjligt avsäkrar oss risk. 

Ni har uttalat er mycket i media kring 
elpriserna det senast året, varför då?
Vi har valt att dela med oss av våra 
analyser och rapporter kring elprisläget 
till media. Det har givit resultat i form av 
många artiklar och tv-inslag. Man pratar 
ofta om el som en lågintresseprodukt men 
den bilden börjar förändras i takt med att 
intresset för klimatfrågan ökar.  Det ser vi 
som positivt och vill gärna vara med och 
dela med oss av vår kunskap.  

Ni köper in stor andel förnybar el direkt 
från producenter, varför har ni valt att 
göra det?  
Vi var en av föregångarna inom det här 
området och är också den aktör som köper 
in störst andel förnybar el direkt från 
producenterna. Under åren har vi lyckats 
bygga upp en effektiv process och ett att-
raktivt erbjudande till producenterna. Idag 
jobbar tre medarbetare här på Bixia Energy 
Management med att knyta fler småskaliga 
producenter till oss. Volymmässigt har 
inköpet av förnybart producerad elkraft 
ökat med över 60 procent under det 
gångna året och målet är att den ökningen 
ska fortsätta. 

Konjunktur och 
temperatur i fokus.
På Bixia Energy Management i Växjö är konjunkturen och 
temperaturen i fokus från morgon till kväll. Det är näm-
ligen här, vid handlarbordet, som inköpen av elkraft till 
Bixias samtliga kunder sköts. Totalt arbetar 14 personer 
på avdelningen, under ledning av vd Stefan Braun. 

stefan Braun

Foto: Niclas
Albinsson
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PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Bixias kundstock växer både 
organiskt och via förvärv.
Att Bixia älskar vind lär inte ha undgått någon, och under året märktes det tydligt att kärleken 
smittat av sig på kunderna. Tidiga satsningar på att göra kunderna delaktiga i utbyggnaden av 
svensk vindkraft har gett resultat - intresset för delägarskap hos företag och vindkraftaktier hos 
privatpersoner blev mycket stort. Men framförallt var det portföljförvaltningen och den höga 
kundservicen som lockade kunderna till Bixia. Och fick dem att stanna kvar.

– Att äga vindkraftverk har blivit mycket populärt bland företag. 
Framförallt är fastighetsföreningar angelägna om att kunna gå 
ut till sina hyresgäster och berätta var elen kommer ifrån, liksom 
offentliga verksamheter som vill föregå med gott exempel. 
Aktieavtalen har blivit ett konkret sätt att bidra till mer förnybar el. 
Vi var tidigt ute med ett välfungerande koncept och därför ligger vi 
också i framkant, säger Flemming Christoffersen, försäljningschef 
Företag.
 – På privatsidan är intresset för förnybar energi större än någon-
sin. På 1,5 år har vår närproducerade Reko-el blivit storsäljare och 
valts av hela 20 000 kunder. Till det kommer vindkraftsaktierna och 
produktion av sol- och vindkraft i egna anläggningar, säger Joakim 
Borén, försäljningschef Privat.

På tå för kunderna
Under året har kundstocken vuxit stadigt på både företags- och 
privatsidan. En av anledningarna är de förvärv som företaget 
gjorde under de senaste två åren. Men framförallt trivs kunderna 
och stannar kvar vilket gjort att Bixia även vuxit organiskt under 
2011.
 – Vi har fått betydligt fler nya kunder än vi förlorat i år och det 
beror framförallt på att vi är duktiga på att tillföra mest värde till 
våra kunders verksamheter. Våra krafthandlare är bland de bästa 
i Norden på att förvalta priser i både portföljer och elpooler vilket 
gett ringar på vattnet. Vi har också en mycket flexibel administra-
tion och är verkligen på tå för våra kunder, säger Flemming.
 – Förtroendet för oss växer stadigt, det ser vi på våra årliga 

mätningar av kundnöjdheten. Vår Kundservice är oerhört profes-
sionell och har för tredje gången på fem år blivit nominerade till 
SM i kundservice. Vi satsar också på lokala servicekontor vilket gör 
oss tillgängliga rent fysiskt. Idag finns vi på 18 orter i Sverige vilket 
är unikt i branschen, säger Joakim.

Produktlanseringar 2011
Under året har Bixia bland annat lanserat fyra nya elpooler för 
sina företagskunder. Poolerna har funnits förut, men modifierats 
och tydliggjorts för både kunder och krafthandlare, med tydliga 
riktlinjer och befogenheter. Kortfattat kan man säga att handeln i 
poolerna grundar sig på hur stor risk kunderna är beredda att ta.
 – Elpool Offensiv tar den högsta risken och satsar på att köpa 
korta kontrakt. Krafthandlarnas uppdrag är att nå ett lägre pris än 
spotpriset och lyckas vi inte så behöver inte kunden betala något 
förvaltningsarvode. Hittills har vi slagit index åtta månader av 
tolv vilket är en prestation med årets låga spotpriser. Motsatsen till 
Elpool Offensiv heter Elpool Trygg och tar allra lägst risk genom 
att satsa på långa kontrakt. Här vet kunden sitt elpris tre månader i 
taget. Våra andra två pooler Elpool Flex och Elpool Horisont ligger 
där emellan, säger Flemming.
 – På privatsidan har vår främsta lansering varit paketering av el, 
telekom och internet. Genom att teckna fler produkter hos oss får 
man rabatter och färre fakturor att hålla reda på. Mottagandet har 
varit positivt och vi tror på ett stort genomslag under 2012, avslutar 
Joakim. 
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PRODUKTER OCH TJÄNSTER

bixia elpool 
trygg.
ett bra alternativ för dig som
• vill veta elpriset i förväg
• vill att någon arbetar för ditt   
 elpris med lång framförhållning
• vill ha en aktiv krafthandlare   
 som sprider riskerna
• vill dra nytta av stora inköp, 
 på dina egna villkor

bixia elpool 
Flex.
ett bra alternativ för dig som
• vill ha det bästa av både fast   
 och rörligt pris
• vill samarbeta med en kompe-
 tent och erfaren elhandels-  
 partner
• vill öka dina möjligheter att få   
 ett långsiktigt attraktivt pris
• vill dra nytta av stora inköp, på  
 dina egna villkor
• vill ha en aktiv krafthandlare   
 som sprider riskerna

bixia elpool 
horisont.
ett bra alternativ för dig som
• vill agera både kort- och lång-  
 siktigt för bästa pris
• litar på att vårt expertteam kan  
 nå attraktiva prisnivåer
• är beredd att ta hög risk
• vill dra nytta av stora inköp, på  
 dina egna villkor
• vill ha en aktiv krafthandlare   
 som sprider riskerna

bixia elpool 
offensiv.
ett bra alternativ för dig som

• är benägen att ta risker för att  
 utnyttja elmarknadens sväng-  
 ningar
• föredrar rörligt pris, men vill ha  
 möjlighet att få ett ännu lägre   
 pris
• bara vill betala förvaltnings-
 arvode när förvaltningen är   
 lyckosam
• vill dra nytta av stora inköp, på  
 dina egna villkor
• vill ha en aktiv krafthandlare som  
 sprider riskerna
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Flemming 
Christofferssen 
och Joakim 
Borén

Foto: Niclas
Albinsson
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kunder

– När det kommer till inköp av el är kompetens och lokal närvaro 
a och o. El är en mycket stor utgiftspost för våra medlemmar. Vi 
är alla mycket energiintensiva, man skulle faktiskt kunna säga att 
elinköpen är avgörande för vår överlevnad, säger Leif Boström, 
ordförande i Premiegruppen och produktionschef samt elinköps-
ansvarig på FHP AB (Wettexfabriken) i Norrköping. 

Erfarenhet av stora industrier viktig
För Premiegruppen har valet av elleverantör stått mellan de största 
aktörerna på marknaden. 
 – Eftersom våra verksamheter köper in så stora volymer krävs en 
hög kompetens och vana att hantera större industrier från handlar-
bordet. De kraven lever inte de mindre elleverantörerna upp till, 
säger Leif. 
 Inom Premiegruppen finns en så kallad portföljgrupp som består 

av de tre största inköpsföretagen bland medlemmarna. De träffas 
en gång per månad och då är även en person från Bixia på plats. 
 – Utöver våra månatliga möten har vi kontakt med vår portfölj-
förvaltare på Bixia minst varannan vecka. Kontinuiteten och våra 
personliga kontakter skapar ett stort förtroende, säger Leif. 

Långsiktigt med miljöhänsyn
För de industrier som ingår i Premiegruppen är långsiktighet vik-
tigt. Man har därför valt en lågriskstrategi när det gäller elinköp. 
 – Vi måste säkra upp för framtiden och därför har vi valt att 
jobba med mycket låga risker. Och även om vi inte har någon 
gemensam miljöpolicy så har alla våra medlemmar en sådan. 
Därför känns det också bra att vi har valt en elleverantör som tar 
sitt miljöansvar på allvar, avslutar Leif. 

Energi – ständigt på agendan för oss inom industrin.

– 1857 köptes området av det belgiska bolaget Vieille Montagne. 
Det var de som startade upp verksamheten. Sedan dess har före-
taget förblivit i utländsk ägo, vilket är ovanligt i Sverige, berättar 
Monika Andersson som är informationsassistent hos Zinkgruvan. 
Sedan 2004 ingår Zinkgruvan i Lundin Mining koncernen, som har 
sitt huvudkontor i Kanada.

Bixias miljöengagemang stämmer med vår miljöpolicy
2011 blev ett rekordår i gruvans historia med 1.1 miljoner ton 
anrikad malm. De mest energikrävande processerna är ventila-
tionen nere i gruvan och malningen av malmen. Men tack vare 

energisparande åtgärder har Zinkgruvan, den ökade produktionen 
till trots, under senare år lyckats att sänka elförbrukningen per 
bruten ton malm. 
 – Vi har tagit fram en plan för hur vi ska sänka vår elförbrukning 
ytterligare och vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. 
Här passar Bixias miljöengagemang och deras satsningar på förny-
bar energiproduktion väl in. Vi arbetar gärna med aktörer som har 
lokal anknytning och samarbetet med Bixia har varit positivt. Vi 
önskar en tätare kontakt med dem i framtiden för att samråda om 
Zinkgruvans framtida elstrategi, avslutar Monika Andersson

Hos Zinkgruvan prioriteras aktörer med lokal närvaro.

preMiegruppen

ZinkgruVan

Premiegruppen är en förening som driver gemensamma energi- och miljöfrågor. Medlemmarna 
består av 12 industrier i Norrköpings- och Linköpingsområdet. Föreningen gör gemensamma elupp-
handlingar och har nyligen tecknat sitt tredje treårsavtal med Bixia. 

Sedan två år tillbaka levererar Bixia el till Sveriges sydligaste gruva. Den heter Zinkgruvan och ligger 
sex mil söder om Örebro, med Askersund som närmaste tätort. Zinkgruvan är en underjordisk gruva 
där det bryts zink, bly, koppar och silver. Verksamheten har pågått kontinuerligt i 155 år. 

Foto: Mats Alm, Jollymedia Foto: Zinkgruvan
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– Bixia är ett ungt varumärke, men trots det 
har vi uppnått en hög lojalitet och varumär-
keskänndom på våra hemmamarknader. Det 
var därför naturligt för oss att ta nästa steg 
och påbörja marknadsföringen nationellt 
under 2011, berättar Jenny Johnson, chef 
marknadsföring och varumärke på Bixia. 
 Startskottett blev kampanjen ”Älska 
väder”, som bygger på Bixias engagemang 
för att öka andelen el från förnybara energi-
källor som sol, vind, vatten och biomassa. 
Den gick i både tv, radio och på webben och 
fortsätter under 2012 för att stärka varumär-
ket ytterligare.

Nöjdare kunder
Undersökningen Svenskt Konsumentindex 
(SKI) visar att Bixia redan idag har en 
starkare image än genomsnittet bland 
elhandelsföretagen och att man har ökat
sitt kundnöjdhetsvärde under året. Privat-
kunderna upplever framförallt att servicen, 
personalens kompetens, bemötande och 
tillgänglighet har förbättrats under året.
 – Det är glädjande att vi får så gott betyg 
av våra kunder, särskilt kring service 
eftersom vi satsar just på personlig service 
och lokal närvaro, säger Jenny Johnson.

Kärnvärdena styr
Med hjälp av våra kärnvärden, kundnära, 
uppriktiga, kompetenta, innovativa och 
ansvarstagande lägger vi upp strategier och 

planer för hur vi kommunicerar.
 – Det kan tyckas självklart, säger Jenny, 
men med ett allt ökat mediebrus och alla 
nya kanaler och arenor, där våra kunder 
finns, gäller det att hänga med. Därför är det 
också allt viktigare att hålla en stringens i 
kommunikationen. Utöver de traditionella 
forumen är vi aktiva på Facebook, vi twittrar 
och bloggar och tar även en allt större plats 
i media genom redaktionell PR. Under 
2011 ökade vi medievärdet med knappt 25 
procent.

Större genomslag med ett gemensamt 
varumärke
Bixia har även medverkat på den nationella 
arenan i en rad andra sammanhang i allt 
från nationell TV-reklam till medverkan 
i nyhetssammanhang, seminarier och 
remissinstanser. Till exempel ingår vi i 
Svensk Energis referensgrupp för Nordisk 
slutkundsmarknad, Energimarknads-
inspektionens utredning för tillsvidare-
priser, Konsumenternas Elrådgivningsbyrå 
med flera.
 Vi märker att vi får ett mycket större 
genomslag, nu när vi agerar under ett 
gemensamt varumärke. Vi kan på ett kraft-
fullare sätt visa på vår styrka och samlade 
kompetens och uppfattas som en tydligare 
aktör på marknaden, vilket var ett av målen 
avslutar Jenny Johnson.

VARUMÄRKET

En tydligare aktör på marknaden.

På två år har Bixia gått från ett okänt varumärke 
till en etablerad aktör med hög kännedom och 
lojalitet på hemmamarknaderna. 2011 var året då 
Bixia tog steget ut på den nationella arenan.

låt oss ta vara på 
naturens krafter.

visst kan vi som elbolag göra 
skillnad. Men för att öka andelen 
el från förnybara energikällor 
måste vi alla arbeta tillsammans. 
Ingen kan bidra med allt, men 
alla kan bidra med något.

Jenny Johnson

Foto: Martina 
Wärenfeldt
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KLIMATBOKSLUT

Vi tar vara på naturens krafter.
Sedan flera år tillbaka arbetar vi på Bixia aktivt med att öka mängden el från förnybara naturliga 
energikällor. Det gör vi bland annat genom Bixia Miljöfond och genom att satsa på direktinköp av 
förnybar el från lokala producenter. Här följer några exempel på hur vårt miljöengagemang har 
sett ut under 2011.

För att göra det enkelt och lönsamt att sälja sin närproducerade el direkt 
till Bixia finns sedan 2008 en särskild inköpsorganisation som enbart 
sysslar med dessa inköp. Under 2011 har inköpsorganisationen bestått 
av 2,5 tjänster och under 2012 kommer den att utökas till fyra tjänster. 
Gruppen sköter direktinköpen av sol, vind, vatten och biomassa. 
 – Vi vill att våra kunder ska få tillgång till mer närproducerad el och då 
måste relationen och servicen mot producenterna fungera bra. Under 
2011 ökade antalet producenter som säljer direkt till oss med 40 procent, 
vilket vi tar som ett gott betyg. Solkraften ökade med dryga 75 procent 
under 2011 men det är fortfarande vindkraften som står för den klart 
högsta andelen och som fortsätter att öka, berättar Helena Klint.
 Vattenkraften står för den andra stora andelen och Bixia köper idag 
från sammanlagt 250 producenter från hela Sverige. Under året har Bixia 
deltagit i producentträffar med bland andra Smålands vattenkraftförening 
och Hallands vattenkraftförening för att informera och bygga relationer.

Förra året fick Bixia stor uppmärksamhet när man lanserade solcellspaket 
till sina kunder. Under 2011 har intresset för att bygga egna solcellsan-
läggningar ökat kraftigt. 
 – Våra smarta elnät skapar numera möjlighet för i princip vem som 
helst att generera elenergi och att omvandla solljus till elenergi är 
optimalt ur ett miljöperspektiv. Under året har priserna för solcellsanlägg-
ningar minskat med uppskattningsvis 25 procent vilket gjort att intresset 
ökat, berättar Arne Andersson, marknadsstrateg på Bixia. 
 Bixia var först ut i Sverige med att erbjuda tillbakaköp av överskottsel 
från solenergi. Oavsett var i Sverige man bor och vilken nät- och elleve-
rantör man har, så gäller Bixias erbjudande som är spotpriset plus moms.

direktinköp aV Förnybar närproducerad el MiKroProDuKTioN - SoLEL VäxEr Sig STarKarE 
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KLIMATBOKSLUT

Under året har Bixia Miljöfond delat ut ännu cirka en miljon kronor i stöd 
till projekt som ska bidra till mer förnybar energi. Nytt för året var bland 
annat ett kriterium för att uppmuntra projekt kring energieffektivisering i 
egnahemsvillor att söka stöd. 
  – Norrby bygdegård är ett exempel på ett projekt som fått stöd för 
energieffektivisering med hjälp av bland annat solel. Vi fastnade för deras 
vision om att skapa en klimat-, energi- och kretsloppsanpassad bygde-
gård. Vi har också stöttat många vattenkraftprojekt – varav flera i Småland 
där det finns gott om små vattendrag, berättar Kim Blomster, som är 
ansvarig för Bixia Miljöfond.
 Sedan starten 2008 har 86 projekt fått dela på cirka 3 miljoner kronor 
ur Bixia Miljöfond. Detta tack vare att 45 öre per månad av privatkunder-
nas fasta årsavgift går in i fonden. Pengarna i fonden går till insatser som 
gynnar utbyggnad, utveckling och utbildning inom förnybar energi- och 
bränsleproduktion samt miljövänlig teknik.

Utveckling och byggnation av nya högeffektiva vindkraftverk fortsätter 
inom Bixia. En viktig händelse under året var i maj när vindkraftsparken i 
småländska Topperyd invides. Här äger Bixia tre av de fyra vindkraftver-
ken och ansvarar för parkens drift. 
  – Ett av vindkraftverken äger vi tillsammans med fastighetsbolagen 
Stångåstaden och Örebrobostäder. Ett annat äger vi tillsammans med de 
kunder som köpt aktier i Bixia Vind. När vi släppte dessa aktier tog de slut 
direkt, men i takt med att vi bygger fler vindkraftverk hoppas vi kunna 
erbjuda fler privatpersoner delägarskap, berättar Torbjörn Tengstrand, 
affärsområdeschef på Bixia. 
  Under 2011 har Bixia tecknat avtal med markägare för att kunna 
uppföra ett 15-tal nya vindkraftverk, och tillståndsansökan har påbörjats. 
Planen för de närmaste åren är att kunna bygga mellan fem och tio vind-
kraftverk per år. För företag har Bixia under året utformat modeller för 
ägarandelar i vindkraftsproduktion, där produktionen ska kunna avräknas 
från företagets förbrukning.

Fler proJekt har FÅtt stöd ur bixia MilJöFond Fortsatt byggnation aV VindkraFtVerk

inköp aV Förnybar energi
• Ökat inköpen av närproducerad el med 60 procent. Bixia är därmed  
 en av de aktörer i Norden som köper in från flest producenter av  
 närproducerad el. Målet är att ökningen ska fortsätta.

     bixias priVatkunder 2010

     bixias totala elMix 2010

     nordiska elMixen 2010

Fotnot: Statistik för 2011 års elmix redovisas i juli 2012

egen Förnybar kraFtproduktion
• Totalt under 2011 har Bixias sex hel- eller delägda vindkraftverk   
 genererat 28,2 GWh
• Påbörjat byggnationen av fem nya vindkraftverk med en prognos-
 tiserad kapacitet på drygt 30 GWh i Fredriksdal/Nässjö.

stöd till producenter aV Förnybar energi
• Delat ut cirka 984 000 kr till 20 projekt ur Bixia Miljöfond
• Arrangerat nätverksträffar för 130 småskaliga producenter i syfte att  
 stimulera till ökat kompetensutbyte.
• Köpt tillbaka överskottsenergi från privatpersoner som producerar  
 egen energi, främst solel. Bixia är en av få aktörer som erbjuder   
 denna möjlighet.

produkter och tJänster
• Under 2011 fick alla Bixias privatkunder 100 procent förnybar el.
• Reko-el, 100 procent närproducerad och förnybar el utan påslag,  
 mot en fast avgift.
• Solcellspaket som låter husägare producera egen el.
• Ursprungsgarantier som ger företagskunder el från specifikt valda  
 källor till exempel vattenkraftsel, vindel, el märkt Bra Miljöval etc. 
• Utsläppsrätter kan säljas och köpas genom Bixia. 
• Energiwebben – ett verktyg på hemsidan som hjälper konsumenter  
 att optimera sin energianvändning. Sedan hösten 2011 i helt ny och  
 effektivare form.

energieFFektiVisering
• Erbjuder tjänsten energieffektivisering för företagskunder. Tjänsten 
 är efterfrågad och en viktig del i arbetet med att minska både Bixias  
 och kundernas klimatpåverkan. Tjänsten innebär kartläggning,   
 rådgivning och optimering i syfte att minska energianvändningen 
 och energikostnaderna. Besparingspotentialen är ungefär 
 20 procent. Under hösten rekryterades en energikonsult. 

delägarkap och proJektering i VindkraFtVerk
• Genom Bixia Vind AB (publ) erbjöds allmänheten aktier under två
 emissionsperioder under året. Båda perioderna sålde slut.
• Under 2011 tagit fram tillståndsansökan för 17-20 verk i Sunne,   
 Värmland, med inlämning hösten 2012.
• Bixias projektportfölj för vindkraftsproduktion som sträcker sig till  
 2016, omfattar drygt 290 GWh.

Klimatbokslut 2011.
Bixia är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Bixia arbetar ständigt för 
minskad klimatpåverkan, framförallt genom att stötta produktionen och utvecklingen av småskalig förnybar energi. Idag är 
Bixia ett av de elbolag i Norden som köper in mest närproducerad förnybar el. Klimatbokslutet visar exempel på insatser 
företaget har gjort under året samt produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Förnybart  100 %

Co2 utsläpp: 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0 gram/kWh

Förnybart  50,5 %
Kärnkraft  20,5 %
Fossilt, inkl. torv  29 %

Co2 utsläpp: 211,9 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0007 gram/kWh

Förnybart  25,3 %
Kärnkraft  30,9 %
Fossilt, inkl. torv  43,8 %

Co2 utsläpp: 320,0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0011 gram/kWh
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allmänt om verksamheten
Bixia AB bildades år 1997 av Tekniska Verken i Linköping AB 
(publ) och Mjölby-Svartådalen Energi AB, för att bedriva elhandel 
gemensamt. Följande energibolag har under årens lopp anslutit sig 
som delägare till Bixia AB; Borgholm Energi, Bjäre Kraft, Nässjö 
Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft 
och Växjö Energi. Bixia har utvecklats till att utgöra en lönsam och 
strategisk marknadsfunktion samt ett varumärke för i första hand 
elhandel, men också telefoni och vindkraftsproduktion i tillämp-
liga fall.
 Bixia arbetar systematiskt för ständig förbättring i alla led, sänk-
ta kostnader och ökad kvalitet. Bixiakoncernen är organiserad för 
att kunna säkerställa ett gemensamt synsätt och liknande rutiner 
inom koncernen. Syftet med arbetet är att stärka kundrelationen 
och därigenom öka tillväxten, höja lönsamheten, säkerställa styr-
ning och kontroll samt uppnå skalfördelar.

Strukturell förändring i bolaget under 2011:
Apportemission Sandviken Energi AB:  
15 000 elkunder
Kontantförvärv OKQ8:   
5 000 telefonikunder
Avsiktsförklaring Alvesta Energi: 
5 000 elkunder (för verkställighet 2012)
Kontantförvärv Höglandsvind AB: 
från tidigare 40 procent till 100 procent ägande
Kontantförvärv Hjärtums Energi AB: 
1 500 elkunder 
Fusion Kraftaktörerna; tidigare helägt dotterbolag, 
45 000 kunder

Årets resultat om 53,8 Mkr, före skatt, är närmast en fördubbling 
mot föregående år. 

Elmarknaden
2011 inleddes med kyla men avslutades med mycket milt väder. 
Kylan och ett stort hydrologiskt underskott höll uppe prisbilden 
under 2011 års första del. Från och med inledningen av sommaren 
och framåt stärktes den hydrologiska balansen och underskottet 
vändes till ett överskott i augusti innebärande låga spotpriser un-
der andra halvan av året. Den goda tillgången på vatten innebar 
att Norden var nettoexportörer av el till grannländerna från och 
med sommaren och framåt. 
 Under 2011 års andra hälft präglades ekonomin av skuldpro-
blematiken i Europa och svag ekonomisk utveckling i USA. Detta 
innebar lägre råvaru- och bränslepriser. Elterminerna sjönk under 
andra halvåret 2011 både till följd av lägre bränslepriser och på 
grund av stärkt hydrologisk balans. Under 2011 fick vi återigen 
uppleva en hel del driftstörningar i kärnkraften efter planerade 
revisionsperioder. Tack vare det milda vädret och den goda till-
gången på vatten var den lägre tillgängligheten i kärnkraften inte 
lika kännbar som under 2010. 
 Från och med den 1 november 2011 infördes fyra elområden i 
Sverige. Inledningsvis blev det som väntat högst pris i södra 
Sverige, på grund av låg kärnkraftstillgänglighet och därpå 
följande ledningsbegränsningar. Den större prisskillnaden i 
november minskade sedan i december då vi fick ett mer normalt 
läge vad gäller kärnkraftsproduktion och ledningar. Den totala 
volymen el på den svenska marknaden har påvisat en nedgång om 
ca 10 procent, dels på grund av vädret och dels på grund av den 
konjunkturella finanssituationen.

Krafthandel
Bixiakoncernens krafthandel sker genom det helägda dotterbo-

laget Bixia Energy Management AB. Bolaget är ett kompetens-
centrum som handlar på uppdrag av Bixia AB på kraftbörsen 
Nordpool, Nasdaq OMX samt bilateralt. Bolaget tar inga egna 
positioner.
 Bixiakoncernens riskminimerande säkringsstrategi fungerade 
väl under 2011 och koncernen har kunnat erbjuda konkurrens-
kraftiga priser och samtidigt uppnått ett godtagbart täckningsbi-
drag. Bixiakoncernen har en finansiell riskpolicy och en riskmo-
dell omfattande såväl elhandels- som valutapolicy. Det innebär 
att bolaget har en väl fungerande modell för riskhantering som 
utvecklas och anpassas kontinuerligt till de förutsättningar som 
ställs på en aktiv aktör på elmarknaden. Riskmodellen täcker hela 
värdekedjan avseende elhandel; både krafthandels- och försälj-
ningsverksamheten. Åtaganden mot kund säkras momentant med 
tillgängliga marknadsinstrument. De risker som ägnas speciell 
uppmärksamhet är volym- och profilrisk samt valutarisk. Inför 
vintern 2011/2012 har faran för effektbrist samt volym- och pro-
filrisker beaktats specifikt och åtgärder för att minimera riskerna 
har vidtagits. Bixia Energy Management AB bedriver verksamhet 
inom ramen för tillstånd från Finansinspektionen.

Försäljning och marknad
Bixia har under året vuxit såväl organiskt som strukturellt. 
Den organiska tillväxten har skett på en hårt konkurrensutsatt 
marknad med låga marginaler, dock utan att äventyra bolagets 
lönsamhet. 
 Beträffande företagsförsäljningen gjorde Bixia under året lycko-
samma omkontrakteringar med befintliga kunder, vilket tillsam-
mans med nya avtal medförde en organisk tillväxt om fyra pro-
cent. Genom branschens främsta produktutveckling har bolaget 
lyckats möta kund i olika nivåer av engagemang och risktagande 
för kunden, något som varit efterfrågat och välkommet.
 Bixia noterar även fler privatkunder än någonsin i företagets 
historia och den organiska tillväxten nådde två procent för seg-
mentet. Nöjd-kund-index ökade markant med nära fyra procent-
enheter. Under året har bolaget lanserat en paketering av produk-
terna el, telefoni och internet vilket är helt unikt för marknaden.
 Införandet av fyra elområden den 1 november påverkade bland 
andra försäljningsavdelningarnas arbete under året i hög grad. 
Systemförändringen är både komplex och genomgripande. Tack 
vare Bixias projektorienterade organisation och höga kompetens 
har systemförändringen gått att genomföra på ett lyckosamt sätt.
 Bixias varumärkesutveckling går stadigt framåt. Under året 
har ett nytt kommunikationskoncept lanserats under devisen ”Vi 
tar vara på naturens krafter” genom en reviderad budskapsplatt-
form och grafisk manual. Under året har Bixia Miljöfond haft 
två utdelningar som vid båda tillfällena genomfördes i publika 
sammanhang. 984 000 kr har delats ut till projekt som verkar för 
förnybar energi. I samma anda har Energiwebben lanserats i syfte 
att öka kunskapen hos kunderna för att använda mindre energi. 
Sammantaget är det glädjande att alla tidigare noteringar i statis-
tiken överträffats när det gäller varumärkeskännedom, trafik till 
hemsidan och sociala medier samt mediestatistik.

Förnybar produktion
Koncernens arbete inom affärssegmentet förnybar elproduktion 
har fortsatt under 2011 och bedrivs inom dotterbolagen Bixia Vind 
AB (publ), Bixia Gryningsvind AB, Bixia Byggvind AB och Hög-
landsvind AB. Under 2011 har Bixia Vind AB (publ) blivit publikt 
och genomfört två lyckade emissioner av aktier till allmänheten. 
I januari 2011 förvärvade Bixia Gryningsvind två vindkraftverk i 
vindkraftparken Topperyd, Småland och Bixia Byggvind AB har 
under året påbörjat projektering av flera vindkraftparker, bland 
annat i Värmland. I augusti 2011 blev Bixia AB ensam ägare till 

Förvaltningsberättelse.
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Höglandsvind AB, som tidigare ägts till 51 procent av Nässjö 
Affärsverk AB, 9 procent av Norra Smålands Energi AB och 40 
procent av Bixia AB. Höglandsvinds verksamhet utgörs av pro-
jektering och prospektering av vindkraftverk. Bixia verkar för att 
fortsätta bygga upp en projektportfölj av vindkraft.
 Tillsammans med kunderna bygger Bixia vindkraft. Kunderna 
står för delar av investeringen och får utdelning i proportion till 
detta. Genom arrangemanget uppnås energiprisneutralitet för 
kunderna. Avsikten är att Bixias långsiktiga ägarengagemang ska 
ligga på cirka 20 procent av bolagets uppförda kraftproduktion. 
Inom detta segment bedriver bolaget tillståndspliktig verksamhet 
inom ramen för beslut från Miljödomstolen. 
 Vindkraften byggs företrädesvis på ofri grund med tillhörande 
arrendeavtal om minst 20 år. Verksamheten överväger att under 
2012 skifta ut vindkraftstillgångarna.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Införandet av en nordisk slutkundsmarknad är det som kanske 
överskuggar elmarknaden allra mest. Systemförändringen som är 

i paritet med avregleringen av elmarknaden, ska iscensättas redan 
2015. Det kommer att föra med sig stora konsekvenser när det gäl-
ler systemförändringar, konkurrenskraft, positionering med mera. 
Förändringen kommer att göras successivt. En central del är att 
man kommer att ha endast en kontakt mot kunden, det vill säga 
elhandlaren, vilket medför stora konsekvenser för marknadens 
aktörer.
 Bixiakoncernen bedömer sig stå väl rustade att möta de nya för-
utsättningarna bland annat genom att bolagets kultur är baserad 
på förändringsbenägenhet och flexibilitet med värde för kund 
som ledstjärna. Tillsammans med ägarbolagen skapas koncernens 
lokala profil och Bixia ska bygga vidare på den gemensamma stra-
tegin att visa att lokala etableringar är bra för kunder, näringsliv 
och ägare.

Levererad volym (GWh)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Levererad volym (GWh)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

FlerÅrsöVersikt (mnkr)

koncernen

Moderbolaget 

6 382

3 846

25

1 573

29

5 961

3 341

54

1 331

39

20102011

20102011

5 359

2 951

40

1 177

32

2009

2009

5 492

2 970

50

1 075

33

2008

2008

6 088

2 646

27

1 037

31

2007

2007

5 570

3 399

20

1 381

33

5 359

2 950

40

1 170

32

4 159

2 235

57

1 013

32

4 734

2 026

30

978

30

5 961

3 338

45

1 220

41

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 350 427 354,29 kronor, disponeras enligt följande:

8 961

341 467

350 428summa

Utdelning, 20 kronor per aktie (448 052 aktier), tkr  

Balanseras i ny räkning, tkr

Övriga vinstdispositioner
Bixia AB har lämnat koncernbidrag till dotterbolag uppgående till 
0 tkr (0 tkr) och erhållit koncernbidrag med 0 tkr (980 tkr). 
 Koncernens fria egna kapital uppgår till  353 749 tkr (313 586 tkr). 
-14 375 tkr (11 237 tkr) föreslås bli överförda från bundna reserver.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning
Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv är till ägaren lämnat koncern-
bidrag att betrakta som vinstutdelning. Motsvarande regelverk 
tillämpas under vissa förutsättningar även för koncernbidrag till 
dotterbolag. Nedanstående yttrande beträffande utdelning innefat-
tar även lämnade koncernbidrag.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 38 
procent. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna ut-
delningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. 
Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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rESuLTaTräKNiNg - KoNcErNEN
belopp i tkr not 2011 2010
Nettoomsättning

Energiskatter, avgår

Andelar i intresseföretags resultat

Övriga rörelseintäkter

rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

4 508 662

-1 168 129

4 901

9 019

3 354 453

-3 094 392

-125 173

-62 332

-19 579

52 977

4 767

-3 962

53 782

-14 167

-1 328

38 287

 

1

2

3

4

5

7

5 090 762

-1 244 569

-188

1 075

3 847 080

-3 645 552

-111 387

-57 031

-10 068

23 042

6 452

-4 818

24 676

-8 221

-248

16 207

BaLaNSräKNiNg - KoNcErNEN
belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31
tillgÅngar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Elcertifikat

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

suMMa tillgÅngar

3 615

41 115

44 730

122 086

1 744

11 221

135 051

–

5

22 277

1 457

23 739

203 520

310 816

48 994

–

168 030

14 178

333 493

875 511

251 931

1 127 442

1 330 962

8

8

9

10

11

14

15

16

3 094

23 045

26 139

49 214

2 344

73 509

125 067

2 000

5

16 899

112

19 016

170 222

351 003

80 567

2 221

205 860

24 678

578 607

1 242 936

159 582

1 402 518

1 572 740
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BaLaNSräKNiNg - KoNcErNEN
belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31

STäLLDa SäKErHETEr ocH aNSVarSFÖrBiNDELSEr - KoNcErNEN
belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (430 130 aktier)

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Minoritetsintresse

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

suMMa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

ansvarsförbindelser

44 805

114 708

159 513

315 462

38 287

353 749

513 262

40 567

17 027

1 361

18 388

54 080

54 080

162 257

8 836

23 602

848

193 527

315 595

704 665

1 330 962

Inga

Inga

17

19

20

21

43 013

100 333

143 346

297 379

16 207

313 586

456 932

38 239

8 775

839

9 614

–

–

494 830

5

14 075

–

149 072

409 973

1 067 955

1 572 740

Inga

Inga



22 |  Bixia Årsredovisning 201122 |  Bixia Årsredovisning 2011

KaSSaFLÖDESaNaLyS - KoNcErNEN
belopp i tkr 2011 2010
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 

Avyttring av dotterföretag

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Erhållna aktieägartillskott

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

53 782

15 200

68 982

-10 538

58 444

377 652

-31 586

404 510

-22 352

–

-10 992

-6 050

–

5 556

-33 838

6 192

–

–

-278 493

-6 022

-278 323

92 349

159 582

251 931

24 676

7 710

32 386

-9 371

23 015

-145 801

-105 444

-228 230

32 984

2 272

-2 264

-107 125

490

513

-73 130

714

32 080

184 995

–

-6 030

211 759

-89 601

249 183

159 582
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TiLLäggSuPPLySNiNgar TiLL KaSSaFLÖDESaNaLyS - KoNcErNEN
belopp i tkr 2011 2010
Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avgår resultatandel i intresseföretag

Av- och nedskrivningar av tillgångar

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag

Övriga avsättningar

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

Förvärvade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar

Rörelsefordringar

Likvida medel

Summa tillgångar

Avsättningar

Rörelseskulder

Summa avsättningar och skulder

Köpeskilling

Avgår: Annan egendom lämnad som likvid

Utbetald köpeskilling

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

Påverkan på likvida medel

avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter

Avyttrade tillgångar och skulder:

Försäljningspris

Erhållen köpeskilling

Påverkan på likvida medel

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

4 767

3 962

-4 901

19 579

–

–

522

15 200

–

12 239

–

12 473

1 455

26 167

2 339

21

2 360

16 907

–

16 907

-1 455

15 452

–

–

–

251 931

251 931

6 452

4 818

–

10 068

-126

-2 232

–

7 710

13 811

353

6

229 601

32 984

276 755

–

209 492

209 492

67 263

-67 263

–

32 984

32 984

2 272

2 272

2 272

159 582

159 582

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar

endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.
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rESuLTaTräKNiNg - MoDErFÖrETagET
belopp i tkr not 2011 2010
Nettoomsättning

Punktskatter, avgår

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Energi, råvaror och material

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga

resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

4 505 631

-1 168 129

8 328

3 345 830

-3 103 743

-136 342

-52 491

-12 386

40 868

5 641

-1 769

44 740

-14 420

30 320

-9 286

21 034

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4 391 538

-992 893

678

3 399 323

-3 215 728

-110 999

-48 288

-6 273

18 035

6 692

-4 497

20 230

14 309

34 539

-10 322

24 217

BaLaNSräKNiNg - MoDErFÖrETagET
belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31
tillgÅngar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för dataprogram

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Elcertifikat

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

suMMa tillgÅngar

3 615

41 115

44 730

1 105

1 105

44 605

51 620

–

5

16 899

1

113 130

158 965

310 811

49 622

3 421

168 030

11 683

332 616

876 183

184 988

1 061 171

1 220 136

8

8

10

12

13

14

15

16

3 094

10 528

13 622

1 675

1 675

92 161

133 600

2 400

–

–

112

228 273

243 570

259 531

83 294

2 235

194 250

10 567

492 536

1 042 413

95 174

1 137 587

1 381 157
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BaLaNSräKNiNg - MoDErFÖrETagET
belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31

STäLLDa SäKErHETEr ocH aNSVarSFÖrBiNDELSEr - MoDErFÖrETagET
belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (430 130 aktier)

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Överkursfond 

Årets resultat

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Periodiseringsfonder

Avsättningar

Övriga avsättningar

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

suMMa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

ansvarsförbindelser

44 805

75 755

120 560

229 842

99 552

21 034

350 428

470 988

6 611

40 722

47 333

1 361

1 361

162 257

8 836

23 183

2 770

190 007

313 401

700 454

1 220 136

Inga

Inga

17

18

  

20

21

43 013

75 755

118 768

209 312

77 278

24 217

310 807

429 575

3 786

29 126

32 912

839

839

470 239

5

9 996

1 191

96 188

340 212

917 831

1 381 157

Inga

Inga
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KaSSaFLÖDESaNaLyS - MoDErFÖrETagET
belopp i tkr 2011 2010
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

investeringsverksamheten

Avyttring av dotterföretag

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

44 740

12 908

57 648

-10 472

47 176

167 416

90 605

305 197

–

-21 172

-542

–

–

115 143

93 429

5 192

–

-307 982

-6 022

-308 812

89 814

95 174

184 988

20 230

3 875

24 105

-9 297

14 808

-155 638

-21 893

-162 723

2 272

-2 313

-282

490

-128 156

–

-127 989

714

160 404

–

-6 030

155 088

-135 624

230 798

95 174
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TiLLäggSuPPLySNiNgar TiLL KaSSaFLÖDESaNaLyS - MoDErFÖrETagET
belopp i tkr 2011 2010
Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag

Övriga avsättningar

avyttring av inkråm och verksamheter

Avyttrade tillgångar och skulder:

Försäljningspris

Erhållen köpeskilling

Påverkan på likvida medel

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank

5 641

1 769

12 386

–

–

522

12 908

–

–

–

184 988

6 692

4 497

6 273

-126

-2 272

–

3 875

2 272

2 272

2 272

95 174
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noter Med redoVisningsprinciper och bokslutskoMMentarer

allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
(K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om 
inget annat anges.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker 
linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella tillgångar
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet 
med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. 
 
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan 
differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.  

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till 
terminskurs. 
 
Värdering av elcertifikat 
Elcertifikat är en immateriell rättighet, som bedöms som ett kortfristigt innehav för 
bolaget. Värderingen har därmed skett enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Innehavet av certifikat har upptagits som 
övrig kortfristig fordran i balansräkningen. Värdet på elcertifikaten per bokslutsdagen var i 
koncernen 168 030 tkr (f.å. 205 860), och i moderbolaget 168 030 tkr (f.å. 194 250). 

Den skuld som företaget bygger upp är att kategorisera som ett avräkningskonto som 
regleras årligen. Kostnaden finns under kortfristiga skulder i balansräkningen. 
 
Reglering av skulden kan antingen ske genom att bolaget levererar elcertifikat till staten 
eller att en s k kvotpliktsavgift inbetalas. Skulden värderas därmed till elcertifikatens 
marknads- eller kontraktsvärde eller till kostnaden för kvotpliktavgiften alternativt en 
kombination därav. Värderingen av skulden skall representera den bästa uppskattningen 
av det belopp som företaget skall reglera den konsumtion man haft under perioden. 

Värdering av elkontrakt 
I syfte att prissäkra bolagets åtaganden avseende elleveranser till slutkunder är bolaget 
aktiv på energiderivatmarknaden. Vidare förekommer en viss begränsad handel som inte 
har någon koppling till fysiska affärer. Per balansdagen prövas behovet av avsättning för 
eventuella nettoförluster i portföljen i förhållande till dess anskaffningsvärde. 
 
Resultatet av handel med derivatinstrument resultatavräknas löpande vid lösentidpunkten.

Intäkter 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försälj-
ningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, punkskatter och kursdifferenser vid 
försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.  
 

Skatteintäkter och skattekostnader redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit 
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.  
 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per 
balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill. Temporära 
skillnader ska inte heller beaktas för skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intres-
seföretag under förutsättning att moderbolaget eller investeraren kan styra tidpunkten för 
återföringen av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återföring inte 
sker inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver 
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har i år redovisats, då det i den 
juridiska personen finns övertygande faktorer som talar för att tillräckliga skattepliktiga 
överskott kommer att genereras inom en femårsperiod. 
 
Leasing - leasetagare 
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4/RR 6:99. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella i enlighet med dessa regler. 
 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med 
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som 
leasingavgift under året. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
RR 1:00. 
 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % 
av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga 
och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 
 
Goodwill 
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning.  
 
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen 
liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. därmed 
sammanhängande orealiserade såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet, URA 7, 
från Redovisningsrådets akutgrupp. 
 
Koncernuppgifter 
Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727 med säte i Linköping, upprättar 
koncernredovisning för den största koncernen i vilken Bixia AB ingår.

Bixia AB ägs per bokslutsdagen av
Tekniska Verken i Linköping AB, org nr 556004-9727
Växjö Energi AB, org nr 556187-5203
Mjölby Svartådalen Energi AB, org nr 556093-1593
Bjäre Kraft ek för, org nr 739400-0132
Södra Hallands Kraft ekon för, org nr 749200-2733
Nässjö Affärsverk AB, org nr 556038-7044
Sandviken Energi AB, 556012-3050
Oxelö Energi AB, org nr 556070-9429
Borgholm Energi AB, org nr 556527-7455
summa

Andel i %
52,80 %
15,48 %

6,97 %
5,95 %
5,95 %
4,63 %
4,00 %
2,32 %
1,91 %

100,0 %

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram
Goodwill

Nyttjandeperiod
Koncernen

3 år
8 år

Nyttjandeperiod
Moderföretaget

3 år
8 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20 år
3-5 år

-
3-5 år

Belopp i tkr om inget annat anges

Av totala inköp mätt i kronor avser 11 % (12 %) inköp från andra företag inom företags-
gruppen som bolaget tillhör. Motsvarande andel av försäljningen är 2 % (2 %)
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Ordinarie styrelseledamöter

Verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare

10

9

90 %

56 %

9

11

100 %

55 %

2011

Antal på 
balansdagen

2011

Varav män

2010

Antal på 
balansdagen

2010

Varav män

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Moderföretaget

2011 2010
Total sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro (andel av total sjukfrånvaro)
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för kvinnor
Anställda - 29 år
Anställda 30-49 år
Anställda 50 år-

3,7 %

45,6 %
0,6 %
5,2 %
4,1 %
2,0 %

11,0 %

4,5 %

54,5 %
0,6 %
6,2 %
2,6 %
2,2 %

19,1 %

Redovisning av sjukfrånvaro
Moderföretaget

2011 2010

2 155
9 119
7 006
1 299

19 579

2 155
9 119
1 112

12 386

1 797
4 700
2 298
1 273

10 068

1 797
3 455
1 021
6 273

not 3 avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Balanserade utgifter för dataprogram
Goodwill
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget
Balanserade utgifter för dataprogram
Goodwill
Inventarier, verktyg och installationer

2011 2010

–
4 767
4 767

–
5 641
5 641

2 232
4 220
6 452

2 232
4 460
6 692

not 4 ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Resultat vid försäljning av företag 
Ränteintäkter, övriga

Moderföretaget
Resultat vid försäljning av företag 
Ränteintäkter, övriga

2011 2010

-3 962
-3 962

-1 769
-1 769

-4 818
-4 818

-4 497
-4 497

not 5 räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, övriga

Moderföretaget
Räntekostnader, övriga

not 1 arvode och kostnadsersättning till revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet 
Skatterådgivning 
Övriga tjänster

145
40
27

260

         Koncern Moderföretag

125
40
27

260

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderföretaget
(varav pensionskostnad)

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

32 148

6 186

38 334

1)

2)

1)

2)

17 030
(6 948)

3 256
(1 364)

20 286
(8 312)

2011

Löner och
ersättningar

2011

Sociala
kostnader

2010

Löner och
ersättningar

2010

Sociala
kostnader

30 322

6 419

36 741

14 682
(5 315)

3 392
(1 287)

18 074
(6 602)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 305 (f.å 320) gruppen styrelse och VD.

Till styrelsens ordförande utgår ingen ersättning. De förmåner som verkställande direk-
tören har, förutom fast månadslön, är: möjlighet till en årlig resultatbonus om maximalt 
en månadslön, tjänstebil enligt företagsbilpolicy, sjukvårdsförsäkring och pensionsavtal 
enligt PA-KFS samt extra pensionspremie uppgående till 50 - 100 % av ett prisbasbelopp. 
Uppsägningstid från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 
6 månader. Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande 2 årslöner 
vid uppsägning från bolagets sida. 

2) Av koncernens pensionskostnader avser 419 (f.å 378) gruppen styrelse och VD.

not 2 anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderföretaget
Sverige
Dotterföretag
Sverige

Koncernen totalt

2011

85

11

96

varav män

31 %

70 %

36 %

2010

79

11

90

varav män

29 %

79 %

35 %

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl.
och övriga anställda

2011

Styrelse
och VD

2011 

Övriga
anställda

2010

Styrelse
och VD

2010

Övriga
anställda

1 762
(73)

866
(44)

2 628
(117)

30 386
(–)

5 320
(–)

35 706
(–)

1 492
(96)

876
(58)

2 426
(154)

28 830
(–)

5 543
(–)

34 373
(–)

Moderföretaget
(varav tantiem o.d.)

Dotterföretag
(varav tantiem o.d.)

koncernen totalt
(varav tantiem o.d.) 

Nyckeltalsdefinition 
Soliditet   Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
  uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

2011 2010

-13 632
-13 632

-535
-535

-14 167

2011
-9 286
-9 286

–
–

-10 800
-10 800

2 579
2 579

-8 221

2010
-10 322
-10 322

258
258

not 7 Skatt på årets resultat 

Koncernen 
Aktuell skattekostnad 
Periodens skattekostnad 
 
Uppskjuten skattekostnad 
Uppskjuten skatt  
 

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen 
 
Moderföretaget 
Aktuell skattekostnad 
Periodens skattekostnad 
 
Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital 
Moderföretaget 
Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag 

2011 2010

-2 824
-11 596

–
-14 420

1
–

14 308
14 309

not 6 Bokslutsdispositioner, övriga 

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 
Periodiseringsfond, årets avsättning 
Periodiseringsfond, årets återföring 
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not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början
Planenlig avskrivning

redovisat värde

not 10  inventarier, verktyg och installationer
20112011

      Koncern       KoncernModerföretag
20102010

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag 
Fusion av dotterföretag
Avyttringar

12 238
314
528

–
–

13 080

9 171
314

–
2 139

–
11 624

9 144
971

2 139
–

-16
12 238

8 672
499

–
–
–

9 171

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag 
Fusion av dotterföretag
Avyttringar
Planenlig avskrivning

redovisat värde

-9 894
-143

–
–

-1 299
-11 336

1 744

-7 496
–

-1 911
–

-1 112
-10 519

1 105

-6 901
-1 736

–
16

-1 273
-9 894

2 344

-6 475
–
–
–

-1 021
-7 496

1 675

not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20112011
      Koncern       KoncernModerföretag

20102010
Moderföretag

upplupna elintäkter
Förutbetalda kostnader
för fysiska elinköp
Förutbetalda kostnader
för finansiella elinköp
Övriga poster

311 146

7 736

10 020
4 591

333 493

311 146

7 736

10 020
3 714

332 616

514 246

14 480

41 110
8 771

578 607

430 613

14 480

41 110
6 333

492 536

not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella   
 anläggningstillgångar

            Koncern Moderföretag
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Omklassificeringar
Årets nedlagda utgifter 
Avyttringar

73 509
13 243

-79 925
7 190

-2 796
11 221

–
–
–
–
–
–

not 12 andelar i koncernföretag

      2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Försäljning
Omklassificeringar
redovisat värde vid periodens slut

92 161
17 307

–
-64 863
44 605

24 218
67 983

-40
–

92 161

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Reglerade fordringar
redovisat värde vid periodens slut

–
–
–

133 600
-81 980
51 620

            Koncern Moderföretag
not 13 Fordringar hos koncernföretag

Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Fusion av dotterföretag
Övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början
Fusion av dotterföretag
Planenlig avskrivning
Vid årets slut
utgående balans

147 060
–

27 188
174 248

-124 014
–

-9 119
-133 133

41 115

133 248
13 812
27 191

174 251

-122 720
-1 297
-9 119

-133 136
41 115

133 248
–

13 812
147 060

-119 265
–

-4 749
-124 014

23 046

133 248
–
–

133 248

-119 265
–

-3 455
-122 720

10 528

2010201020112011
Goodwill Koncern KoncernModerföretag Moderföretag

52 062
79 878

131 940

-2 848
-7 006
-9 854

122 086

–
–
–

–
–
–
–

11 000
41 062
52 062

-550
-2 298
-2 848
49 214

–
–
–

–
–
–
–

2010201020112011
      Koncern       KoncernModerföretag Moderföretag

not 8 immateriella tillgångar

Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början
Planenlig avskrivning
Vid årets slut
utgående balans

17 924
2 676

20 600

-14 830
-2 155

-16 985
3 615

 
17 924

2 676
20 600

-14 830
-2 155

-16 985
3 615

15 611
2 313

17 924

-13 033
-1 797

-14 830
3 094

20112011
Balanserade dataprogram Koncern KoncernModerföretag

15 611
2 313

17 924

-13 033
-1 797

-14 830
3 094

20102010
Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets utdelning
Omklassificeringar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
redovisat värde vid årets slut

2 000
4 901

-6 901
–

112
1 345
1 457

2 400

-2 400
–

112
-111

1

           Koncern

     Koncern

Moderföretag

Moderföretag

not 14 andelar i intresseföretag

not 15 andra långfristiga fordringar

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Antal

andelar

150 000

200

5 000

100

6 000

Ägarandel
i % 

100,0

20,0

50,0

100,0

100,0

Andel av
röster i % 

100,0

71,4

90,9

100,0

100,0

Bokfört
värde

15 198

9 500

500

100

19 307
44 605

Bixia Energy Management AB, 
556526-6102, Linköping
Bixia Gryningsvind AB, 
556779-5348, Linköping 
Bixia Vind AB, 
556779-5355, Linköping 
Bixia Byggvind AB, 
556785-1208, Linköping 
Höglandsvind AB, 
556543-8701, Nässjö

not 17 Eget kapital

Bundna reserverAktiekapital Fritt eget kapital

Koncernen
Vid årets början
Nyemission
Överkursfond
Utdelning
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat
Vid årets slut

43 013
1 792

44 805

100 333
–

14 375

114 708

313 586

22 273
-6 022

-14 375
38 287

353 749
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not 19 avsättningar för uppskjuten skatt

Obeskattade reserver   

            2011-12-31

17 027
17 027

2010-12-31

8 775
8 775

not 20 checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

      Koncern              Koncern

700 000
-537 743
162 257

Moderföretag Moderföretag

700 000
-537 743
162 257

700 000
-205 170
494 830

600 000
-129 761
470 239

20112011 20102010

not 21 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löner och 
lönebikostnader
Upplupna kostnader 
för finansiella elkontrakt
Upplupna kostnader 
för elleveranser
Upplupna kostnader 
för elcertifikat
Övriga poster

             Koncern             Koncern

6 656

22 634

92 089

176 795

17 421
315 595

Moderföretag Moderföretag

5 680

22 634

92 089

176 795

16 203
313 401

5 774

16 895

81 749

295 021

10 534
409 973

4 954

16 895

81 749

231 148

5 466
340 212

20112011 20102010

not 18 obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfonder
•  Avsatt vid taxering 2009
•  Avsatt vid taxering 2010
•  Avsatt vid taxering 2012

6 611

14 626
14 500
11 596
47 333

2011-12-31 2010-12-31

3 786

14 626
14 500

–
32 912

Av obeskattade reserver utgör 12 449 (8 656) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten 
ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Reservfond Aktiekapital Fritt eget kapital
Moderföretaget
Vid årets början
Nyemission
Överkursfond 
Fusionsresultat 
Utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

43 013
1 792

44 805

75 755

75 755

310 807

22 273
2 336

-6 022
21 034

350 428
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REVISIONSBERÄTTELSE
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PresenTaTion av sTyrelsen

FrÅn Vänster
sören carlsson
Leif Tollén
Peter Forssman
gert Bengtsson
Benny Wennberg
anders Jonsson
alfons Kubulenso
lena svensk
Per Österberg

sittande FrÅn Vänster
Tommy Karlsson
cecilia Vilhelmsson
greger Phalén
Tom istgren
håkan eriksson
Jan davik

Foto: Hasse Bengtsson

saknas pÅ bild
ann-Mari Ståhlberg
gunnar Ekman
Jan öhlin
anders Malmqvist
Stig Bertilsson
Per alm
Nils Danred
gösta gustavsson
Boo Fagerström
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PresenTaTion av ledningsgruPPen

FrÅn Vänster
Joakim Borén, försäljningschef privatmarknad
Mona Kjellberg, vd-sekreterare
Flemming christoffersen, försäljningschef företagsmarknad
Jenny Johnson, chef marknad och varumärke
Veronica Norén, PA-konsult
Torbjörn Tengstrand, affärsområdeschef produktion
anna Drotz, chef verksamhetsutveckling

sittande FrÅn Vänster
Stefan Braun, vd Bixia Energy Management AB
Katarina andersson, finanschef
Tom istgren, vd

Foto: Niclas Albinsson
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Huvudkontor, Linköping
Brogatan 1, Box 1510
581 15 Linköping
Telefon: 013-20 90 50
Telefax: 013-20 80 33
info@bixia.se
kundservice.lkpg@bixia.se

Bixia Energy Management
Vallgatan 8
352 34 Växjö
Telefon: 0470-70 33 77
Telefax: 0470-70 33 99
info@bixia.se

alvesta
Blädingevägen 22
342 80 Alvesta
Telefon: 0472-150 38
kundtjanst@alvestaenergi.se

Bjäre
Kraftgatan 4, Box 1054
269 21 Båstad 
Telefon: 0771-380 390
Telefax: 0771-380 391
kundservice.bjare@bixia.se

Borgholm
Badhusgatan 4, Box 55
387 21 Borgholm
Telefon: 0485-883 00
Telefax: 0485-127 20
kundservice.borgholm@bixia.se

göteborg
St. Nygatan 31
411 08 Göteborg
Telefon: 0771-12 12 00
info@bixia.se

Katrineholm
Djulögatan 17, Box 13
641 21 Katrineholm
Telefon: 0150-579 20
Telefax: 0150-579 40
kundservice@keab.se 

Laholm
Storgatan 7A, Box 63
312 21 Laholm 
Telefon: 0771-380 390
Telefax: 0771-380 391
kundservice.laholm@bixia.se

Ljungby
Vislandavägen 1, Box 262
341 25 Ljungby
Telefon: 0372-78 95 70
Telefax: 0372-834 43
kundservice.ljungby@bixia.se

Mjölby
Industrigatan 6b, Box 510
595 29 Mjölby
Telefon: 0142-855 85
Telefax: 0142-137 05
kundservice.mjolby@bixia.se

Nässjö
Tullgatan 2
571 80 Nässjö
Telefon: 0380-51 70 40
Telefax: 0380-51 70 02
kundservice@bixia.se

oxelösund
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-388 40
Telefax: 0155-388 01
kundservice.oxelosund@bixia.se

Sandviken
Gävlevägen 96, Box 91
811 21 Sandviken
Telefon: 026-24 20 99
Telefax: 026-27 53 82
kundservice.sandviken@bixia.se

Stockholm
World Trade Center, Kungsbron 1
111 22 Stockholm
Telefon: 0771-12 12 00
Telefax: 08-24 96 20
info@bixia.se

Trollhättan
Kungsgatan 45, Box 100
461 23 Trollhättan
Telefon: 0771-16 17 18
Telefax: 0520-47 62 10
kundservice@bixia.se

uddevalla
Kungsgatan 35, Box 534
451 21 Uddevalla
Telefon: 0771-16 17 18
Telefax: 0522-64 50 10
kundservice@bixia.se

Västervik
Strandvägen 1B
593 30 Västervik
Telefon: 0490-25 86 86
Telefax: 0490-25 86 89
kundservice@bixia.se

Växjö
Kundservice, Kvarnvägen 35
352 41 Växjö
Telefon: 0470-70 33 33
Telefax: 0470-143 35
kundservice.vaxjo@bixia.se

ängelholm
Långskeppsgatan 1, Box 1114
262 22 Ängelholm
Telefon: 0771 380 390
info@bixia.se

www.bixia.se



Bixia aB

Brogatan 1     Box 1510 581 15     Linköping

Telefon 013 – 20 90 50     info@bixia.se     www.bixia.se


